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Ewangeliczna przypowieść o robotnikach w winni-
cy, którzy o różnej porze rozpoczynając pracę taką sa-
mą otrzymali zapłatę, zawsze budziła kontrowersje.
Dla jednych był to przykład społecznej niesprawiedli-
wości, odejście od żelaznej reguły: jaka praca, taka pła-
ca. Dla innych – przeciwnie, był to przykład trafnego
rozwiązywania trudnych kwestii społecznych, zwłasz-
cza bezrobocia.

Przypowieść o gospodarzu, który „wyszedł wczesnym rankiem, aby na-
jąć robotników do swojej winnicy” w istocie swej nie dotyczy ani spraw
społecznych, ani ekonomicznych. W każdym bądź razie nie dotyczy ekono-
mii ziemi, lecz nieba, a ściślej mówiąc – ekonomii zbawienia. Chodzi tu
Królestwo niebieskie, do urzeczywistniania którego wezwani są wszyscy
ludzie wszystkich czasów. Skoro – jak sądzili Ojcowie Kościoła – Chrystus
jest „w środku czasów”, to znaczy, że z każdego miejsca historii jest do
Niego równie daleko i równie blisko. Nie decyduje o tym sama tylko chro-
nologia, lecz osobista świętość i szczera wola włączenia się w zbawcze
dzieło Jezusa Chrystusa: „czy to przez życie, czy przez śmierć” – jak napi-
sał Apostoł ostatniej godziny – święty Paweł.

Bóg, który jest poza czasem, daje każdemu człowiekowi szansę zba-
wienia, dając czas na nawrócenie. Wezwanie proroka Izajasza jest jedno-
cześnie pokrzepiającą obietnicą: „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i
człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się
nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu”.

Aby jednak tej szansy nie przegapić, trzeba stanąć blisko Winnicy Pa-
na, blisko Chrystusa i Jego Kościoła. Takie czekanie, czy raczej twórcze
czuwanie, też jest pracą, i to ciężką. Jest to oczywiście przede wszystkim
praca wewnętrzna, ale przecież od wewnątrz buduje się Królestwo niebie-
skie...
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Moi Drodzy!

Zbliża się zakończenie roku misyjnego. W tradycji duszpasterskiej wiąże
się ono z tzw. renowacją – odnowieniem misji. Kończymy czas pełen impulsów
misyjnych – adwentowych, wielkopostnych, na Boże Ciało i odpust parafialny. W
to wszystko wpisał się również mój kapłański jubileusz, za który raz jeszcze wy-
rażam Wam wszystkim moją wdzięczność i zapewniam o pamięci w modlitwie.

Najważniejsze z misyjnych przesłań, to powrót do wspólnej rodzinnej
modlitwy, to sporządzenie we własnym domu miejsca, w który możemy się zgro-
madzić na modlitwie. To ciągłe zaczynanie od nowa, zachęcanie i zapraszanie do
wspólnej – oby codziennej modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży,
Chwała Ojcu… Pomocą, a jednocześnie urozmaiceniem jest tu nasz plan modli-
twy na każdy dzień tygodnia. To pierwszy krok do przezwyciężenia kryzysu roz-
padu więzi, jaki nie omija naszych rodzin.

Drugie z przesłań, to świadome kształtowanie naszych serc i sumień we-
dług Ewangelii. Temu przed wszystkim służy udział w coniedzielnej Mszy Świę-
tej – karmienie się Słowem i Ciałem Pańskim. To jednak nie wystarczy, gdyż
pierwszą władzą w naszym życiu stały się media. I tak nasza codzienność zdomi-
nowana jest przez ducha bezbożności, nieczystości i zakłamywania rzeczywisto-
ści. Dlatego trzeba świadomie sięgać po katolickie i inspirowane duchem Ewan-
gelii środki społecznego przekazu. Od lektury Pisma Świętego i Katechizmu,
przez Gościa Niedzielnego, Małego Gościa, po aplikacje na smartfonie, takie jak
Pismo Św. 4,7; Katechizm, Niezbędnik Katolika; Magnificat… Zaś dla lepszej
orientacji i oceny tego, co się dzieje z nami, dla uświadomienia sobie wielkości
zagrożeń, polecam szczególnie: naszdziennik.pl; pch24.pl; fronda.pl; czy wpolity-
ce.pl… Na tych stronach znajdziemy też propozycje obrony naszych wartości i
środki do duchowej walki.

Trzecie – to świadome wychowywanie dzieci i młodzieży nie jakoś, ale po
katolicku. Dla dzieci musimy mieć czas! Nie można dzieci zostawiać na pastwę
byle jakich bajek, tabletów i smartfonów. Dzieci wychowujemy do miłości Boga i
bliźniego, ale też szacunku, karności i posłuszeństwa! Od zabawy do pracy! Za
wzory dzieci powinny mieć świętych i wielkich ludzi, a nie celebrytów itp. Dziec-
ko to największa inwestycja naszego życia i nie można jej zmarnować. Na ulot-
kach o wychowaniu znajdziemy podstawowe zasady wychowania, odpowiednie
dla rozwoju dzieci filmy i książki. Wszystko można znaleźć na naszej stronie pa-
rafialnej.

Wieńcząc ten misyjny rok, pragnę zawierzyć naszą rodzinę parafialną Matce
Bożej Trzykroć Przedziwnej. Temu będą poświęcone nauki. Każda z rodzin bę-
dzie miała możliwość osobistego włączenia się w ten akt. Zostaną też na najbliż-
sze trzy lata rozesłane pielgrzymujące obrazy, do stałych już kręgów rodzin. Z ko-
lei w naukach stanowych dla dorosłych i młodzieży poruszymy najbardziej aktu-
alne dla nas sprawy. Przygotowane mam też filmy, które trzeba zobaczyć. Ser-
decznie zapraszam na renowację misji od 1-4 października. Szczęść Boże!

o. Romuald



Prządek nabożeństw
20.09.2020 – 29.09.2020

niedziela 20 września 2020 – XXV Zwykła
08:00 Za zm. Stanisława Knap, rodziców, synów Jana i Alfreda, Franciszka Kusidło,

2 żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa i za zm. z pokrewieństwa Kusidło-Knap-
Iskra.

10:30 Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, rodzi-
ców, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Marię Piela, Wiktorię i
Franciszka Badura, rodzeństwo, Rudolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 21 września 2020 – Ś . M , A
07:00 (recytowana) Do Opatrzności Bożej i Bożego Miłosierdzia, za wstawiennic-

twem św. Krzysztofa, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
wtorek 22 września 2020 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) …………………………………………………………………….
16:00 W parafii św. Mikołaja w Raciborzu – Msza św. z udzieleniem sakramentu

bierzmowania młodzieży naszej parafii.
środa 23 września 2020 – Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
07:00 (recytowana) Za zm. Jadwigę Krybus od rodziny Stämmler.

czwartek 24 września 2020 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata

Henryka, Henryka Helmich, zm. z pokrewieństwa Gawlik-Ksol-Rozga-
Niedziela, zm. Urszulę i Józefa Grzesik oraz Różę Pawlik.

piątek 25 września 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Paulinę i Alojzego Jasny, ich rodziców, zm. z rodzin Kaczyński, Kory-

cik, Szczuka, Burdzik i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 26 września 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Kazimierza Bajerskiego, Ewę i Michała Bajerskich, Władysława Dobo-

sza, Józefę Kołacińską, Rene Marchuta, zm. z rodzin Bajerski, Dobosz, Ko-
ściółek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 27 września 2020 – XXVI Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Marię Kerner-Piecha, mężów Maksymiliana i Bernarda,

rodziców z obu stron, Agnieszkę i Franciszka Piperek, synów Jana i Antoniego,
synową, Józefa Szyndzielorz, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 W intencji Maji Kingi Świerczek przyjmującej sakrament chrztu św. oraz rocz-
nego dziecka Martyny Karasek, ich rodziców, chrzestnych i rodzin.

poniedziałek 28 września 2020 – Św. Wacława, męczennika
07:00 (recytowana) …………………………………………………………………….

wtorek 29 września 2020 – Ś . A , M , G   R
18:00 Za zm. Antoniego Konieczny, rodziców, rodzeństwo, teściów, dwóch szwa-

grów, Katarzynę Miłota i za zm. z pokrewieństwa Konieczny, Wolnik

14:00 Nieszpory niedzielne.



Informacje duszpasterskie
20.09.2020 – 27.09.2020

Dzisiaj kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków
sakralnych. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W ubie-
głą niedzielę do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu zebraliśmy 362,00
PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!”

We wtorek o godz. 16:00 w parafii św. Mikołaja w Raciborzu mło-
dzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania z rąk ks. bi-
skupa Andrzeja Czai. W poniedziałek o godz. 18:30 ostatnia próba i
okazja do spowiedzi św.

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna.
W dniach 01-04 października (od czwartku do niedzieli) planujemy
odnowienie misji parafialnych, które odbyły się w ubiegłym roku.
Już teraz zachęcam do zarezerwowania sobie czasu na uczestnictwo

we  Mszach  św.  i  naukach  stanowych.  W tym czasie  jest  jeszcze  kilka  wol-
nych intencji. Można je zamówić na naszej stronie internetowej i w kancelarii

Koło Terenowe DFK Grzegorzowice zaprasza na jednodniową wy-
cieczkę do Adrspach (Czechy) w sobotę dn. 26.09.2020 r. Zapisy
u pań: T. Jurecki i S. Filip.

W niedzielę, 27.09.2020, o godz.16.00 w Kościele św. Krzyża w Gródczan-
kach Nieszpory kończące sezon motocyklowy. Wyjazd o 15.30 z parkingu
na nerce przy kościele św. Mikołaja.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Tomasz Roman Depta z naszej parafii
· Dominika Maria Depta (z d. Marek) z naszej parafii

(zapowiedź pierwsza)

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek, (25.09.2020, godz. 18:45) Kobza I., Cieśla U., Nowak K., Kramek P.,
Koneczny A., i Cięcinka S., a w piątek za dwa tygodnie (02.10.2020, godz.
18:45) Pieczarek L., Przybyła E., Ignacy M., Depta B., Paris K. i Halamoda
K.

Jesienne spotkanie formacyjne Bractwa św. Józefa dla rejonu raciborskie-
go odbędzie się 07.10.2020 o godz. 17:30 w kościele św. Józefa w Ocicach

W piątek, 25.09.2020, o godz. 19:00 w kaplicy pod kościołem NSPJ w Raci-
borzu Modlitwa ze wspólnotę Taizé.

W sobotę o godz. 19:00 nauka przedchrzcielna.

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.
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